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L'Índia es caracteritza per la gran
diversitat de creences i pràctiques religioses. El subcontinent
indi és lloc de naixement de quatre grans religions del món: Hinduisme, Budisme, Jainisme i Sikhisme. El Cristianisme és la tercera religió més gran de l’Índia.

Primera presència carme- Redemptus, soldat portuguès tència inestable, es va formar
que va professar l’any 1635 una comunitat a Manjummel,
lita a l'Índia
L'any 1619 marca l'inici del
primer establiment del Carmel
Descalç a l'Índia. El pare Leander de l’Anunciació portava
una llicència temporal de l'arquebisbe Cristóbal de Lisboa,
per construir una església i
una modesta residència la Old
Goa, que aviat es va convertir
en una comunitat amb noviciat. Amb les restes de l’antic
convent i església del Carme
de Goa es conserven unes
tombes de personalitats significatives de famílies reials i de
frares carmelites. Recordem
que en aquella comunitat hi
visqueren dos protomàrtirs de
la reforma teresiana: el beat

com a carmelita laic i el P. Dionisius, marí francès i cartògraf,
que va ser admès al mateix
noviciat l'any 1635.

Expansió a Kerala “país
dels déus"
L’actual província del Carmel Descalç de Sant Pius X a
Manjummel té un segle i mig
d'història pròpia. El seu origen
es remunta a 1857, quan el
pare Francis Kuruppachery
amb dos dels seus companys
va iniciar una comunitat a Koonammavu, amb llicència del
vicari apostòlic de Verapoly,
dr. Bernardine Baccinelli.
Després de 17 anys d'exis-

on es va construir un monestir
dedicat a la Immaculada Concepció. El dia de la seva inauguració, el 26 d'abril de 1874,
l'arquebisbe de Verapoly, l’italià Leonardo Mellano, va lliurar l’hàbit religiós a deu novicis i al sacerdot ja ordenat Louis Vypissery.
La província de Manjummel
és una província missionera
amb visió de futur per difondre l'evangeli de Crist amb
l'esperit del Carmel arreu del
nostre planeta. La missió de
Manjummel va donar fruit en
altres províncies. D’ella van
néixer la província de Goa a
Karnataka, la província de Tamil Nadu, la província d’AndButlletí CC - 1

hra Pradesh, el Vicariat d’Odisha i es van fundar dues noves missions a Zàmbia i Bangladesh.

Dos models espirituals
La província de Manjummel té un gran exemple de
riquesa espiritual en la persona de dos eminents religiosos
espanyols: el P. Aureliano del
Santíssim Sagrament, beat, i
el P. Zacharias de Santa Teresa, declarat venerable. El pare
Zacharias, nascut a Abadiano
l’any 1887, va ser enviat a l'Índia com a missioner on va arribar-hi el 1912; dels 70 anys
de vida en va passar 45 a l'Índia. Va treballar en diferents
camps i va donar formació a
molts religiosos que es preparaven per al sacerdoci. Va

morir el 23 de maig de 1957.

Definitori i centenari

El P. Aureliano, que va néixer el mateix 1887 a Biscaia,
va arribar a l'Índia el 1912. Va
treballar en diferents camps
per desenvolupar la fe de les
persones a Kerala, on va morir el 16 de novembre de
1963.

Del 8 al 10 de febrer d’enguany, la família carmelitana
es va reunir a Goa per donar
les gràcies a Déu per les benediccions rebudes durant
aquests 400 anys. El Definitori
Extraordinari de l’Orde i la
celebració del IV centenari de
l’arribada dels primers carmelites a l’Índia, van ser molt
celebrats i resultaren un esdeveniment històric per als
carmelites descalços.

Així, mirat una mica en
profunditat, quan parlem de
la presència a l'Índia, arribem
la conclusió que els carmelites espanyols i els carmelites
indis són germans. Especialment per a Kerala, que és la
columna vertebral de l'espiritualitat carmelitana a l'Índia,
no podem deixar de parlar de
la contribució espanyola d’aquesta presència de carmelites teresians a l'Índia.

Agraïm a Déu totpoderós
la seva protecció per mediació de les diferents persones
santes i eminents a la terra de
l'Índia.
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